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AL XI-LEA SIMPOZION AL SECŢIUNII ROMÂNE A IASGO  
 

În perioada 1-4 aprilie 2009, s-a desfăşurat la 
Bucureşti, în ambianţa placută a Institutului Naţional 
de Statistică, al XI-lea Simpozion al Secţiunii 
Române a IASGO cu temele chirurgia 
hepatobilopancreatică şi transplant hepatic şi 
chirurgia oncologică digestivă, sub preşedenţia Prof. 
dr. Irinel Popescu, organizat de IASGO – Secţiunea 
Română, Asociaţia Română de Chirurgie 
Hepatobiliopancreatică şi Transplant Hepatic, 
Societatea Română de Endoscopie Digestivă, 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, 
Fundaţia pentru Chirurgia Ficatului. Simpozionul a 
reunit peste 300 participanţi din ţară şi din 
străinătate. Succesul simpozionului a fost garantat 
prin participarea unor personalităţi ale chirurgiei 
mondiale şi româneşti, care au prezentat conferinţe 
pe subiecte de interes de mare actualitate: A. Lerut 
(UKL Leuven), J. Kiss (Budapesta), S. Puntambekar 
(Pune, India), N.J. Lygidakis (Atena), G. Torzilli 
(Milano), I. Popescu, F. Lazăr, S. Constantinoiu, M. 

Beuran, , I. Câmpeanu., D. Sabău, L. Vlad, V. Sârbu, Fl. Popa, E. Brătucu, C. 
Gheorghe, S. Ciurea, M. Ionescu, R. Munteanu, C. Vasilescu, V. Scripcaru, L. Miron, 
M. Grigoraş, T. Pătraşcu, Rodica Anghel, M. Coculescu, O. Bălă, R. Palade, Şt. 
Georgescu, C. Copăescu, V. Tomulescu, F. Iordache. 

Manifestarea a reunit chirurgi, gastroenterologi şi oncologi, care timp de 2 zile 
şi-au confruntat opiniile în faţa tinerilor specialişti, în condiţiile în care şi în ţara noastră 
se conturează ca supraspecializare chirurgia hepatobiliopancreatică şi chirurgia 
oncologică.  

După ceremonia de deschidere, la care au participat reprezentanţi de grad înalt ai 
Ministerului Sănătăţii şi ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă, şi la care I. Câmpeanu a 
prezentat istoria chirurgiei hepatice în România, în zilele următoare, în două săli 
apropiate, în permanenţă arhipline, s-au susţinut conferinţele şi lucrările orale. Cu 
ocazia simpozionului s-au mai prezentat o sesiune de postere, cu 18 lucrări, o expoziţie 
de aparatură şi echipamente şi o expoziţie de carte. 

Una din secţiunile de mare succes, coordonată de S. Constantinoiu, A. Lerut şi J. 
Kiss, a fost cea destinată chirurgiei esofagiene, în care, pe lângă experienţa românească 
(F. Lazăr, S. Constantinoiu, C. Stănescu), prestigioasă în domeniu, s-au prezentat 
statistici impresionate, ca cea a prof. Lerut, de 2000 esofagectomii.  

În secţiunea de chirurgie hepatică I, condusă de M. Beuran şi D. Sabău, s-a 
prezentat experienţa românească în privinţa transplantului hepatic (I. Popescu), 
managementul traumatismelor hepatice (M. Beuran, O. Mazilu), tratamentul chirurgical 
actual al chistului hidatic hepatic (D. Sabău), şunturile porto-cave şi mezenterico-cave 
în hipertensiunea portală (O. Creţu).  
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O secţiune care a suscitat numeroase comentarii a fost cea de chirurgie a 
pancreasului II, în care N. J .Ligydakis a prezentat aspecte actuale ale chirurgiei 
pancreatice, S. Puntambekar (India) a discutat despre rolul laparoscopiei în cancerul 
pancreatic, cu filme interesante, S. Barbu  despre rezecţiile pancreatice cu intenţie 
curativă şi Cr. Lupaşcu şi T. Dumitraşcu despre abordul posterior în 
duodenopancreatectomia cefalică.  

De mare interes s-a bucurat sesiunea referitoare la tratamentul complex al 
leziunilor maligne primitive şi secundare hepatice, în care au fost dezbătute diagnosticul 
leziunilor focale hepatice prin ecografia de contrast (L. Gheorghe), chirurgia hepatică 
ecoghidată (V.Sârbu), abordarea multidisciplinară a metastazelor hepatice de origine 
colorectală (L. Vlad, S. Alexandrescu) şi conferinţa magistrală privind rezecţia 
ecoghidată a hepatocarcinoamelor şi a metastazelor hepatice susţinută de prof. G. 
Torzilli. 

De asemenea, de un mare succes a fost transmiterea în direct de la Institutul 
Clinic Fundeni a unei intervenţii complexe pentru cancer esofagian: disecţie esofagiană 
transhiatală laparoscopică şi prepararea grefonului gastric cu ajutorul robotului, fapt ce a 
demonstrat că chirurgia robotică, prin cele 280 operaţii efectuate până în prezent în ţara 
noastră, a fost bine implementată şi în România prin eforturile profesorilor I. Popescu şi 
M. Beuran. 

În sala II, după conferinţa magistrală a prof. C. Copotoiu privind anastomoza 
gastro-pancreatică versus cea jejuno-pancreatică în DPC pentru cancer, s-a desfăşurat 
sesiunea chirurgia pancreasului I, dedicată pancreatitei acute, în care profesorii Fl. Popa, 
M. Beuran, E. Brătucu, D. Sabău, au prezentat date actuale privind această gravă 
afecţiune: scoruri de gravitate, sindromul de compartiment, supuraţiile retropancreatice, 
momentul operator optim, soluţii terapeutice laparoscopice.  

O conferinţă specială de mare succes, susţinută de S. Puntambekar, s-a referit la 
rolul laparoscopiei în cancerul gastric. A urmat o masă rotundă dedicată 
managementului hepatitelor cronice virale în 2008. 

Sesiunea de chirurgie hepatică II, moderată de I. Popescu şi L. Vlad, a captat 
auditoriul prin lucrările prezentate, referitoare la rezecţiile vasculare în tumorile 
Klatskin, tratamentul multimodal actual al hepatocarcinomului, strategii diagnostice şi 
terapeutice în colangiocarcinomul hilar şi în cel cu dublă localizare, centrală şi 
periferică.  

Secţiunea de chirurgie hepatică III a conţinut lucrări importante privind 
pancreatectomia totală în tumorile endocrine (N. J. Lygidakis), pancreatectomia centrală 
(M. Ionescu), exerezele tumorilor periampulare (D. Munteanu), tratamentul chisturilor 
pancreatice (S. Ciurea).  

În ziua următoare, în sala I s-a prezentat chirurgia tumorilor gastrice, care a 
excelat prin conferinţa despre chirurgia robotică a cancerului gastric (C. Vasilescu) şi 
conferinţa specială a prof. D. Tulbure privind tromboprofilaxia la pacienţii cu chirurgie 
oncologică. 

Sesiunea chirurgie colorectală I a cuprins lucrări privind criteriile imagistice şi 
aspecte practice în stabilirea conduitei terapeutice (M. Grigoraş), probleme particulare 
în cancerele de rect jos situate (V. Scripcariu), decizia terapeutică în cancerele local 
avansate – opinia oncologului (L. Miron) şi managementul cancerelor colorectale cu 
metastaze hepatice sincrone (E. Târcoveanu).  
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Şi sesiunea următoare a abordat problematica cancerului colorectal avansat, 
relaţia cancer digestiv-boală Crohn şi problema prevenirii fistulei anastomotice prin 
colecistectomia de protecţie, care s-a dovedit a nu mai fi necesară.  

În secţiunea Tumori rare, prezidată de Rodica Anghel şi M. Coculescu, s-au 
dezbătut diagnosticul şi tratamentul metastazelor cu punct de plecare neprecizat (R. 
Anghel, V. Herlea), tratamentul metastazelor hepatice din cancerele non-colorectale (L. 
Minea), tumorile stromale gastrointestinale (A. Croitoru, O. Bălă), sindroame 
carcinoide cu secreţie endocrină paraneoplazică (M. Coculescu), tumori endocrine 
digestive (E. Târcoveanu).  

În sala II s-a dezbătut un subiect important în practica chirurgicală, suportul 
nutriţional la pacientul oncologic chirurgical şi conferinţa „Jurisprudenţa în practica 
chirurgicală” a prof. G. Borcean.  

Sesiunea chirurgie colorectală II a inclus conferinţe atractive – rezecţia 
anterioară de rect pe cale laparoscopică pentru cancer rectal (S. Puntambekar), cancerul 
de colon complicat (G. Jinescu), chirurgia colorectală asistată robotic (S. Vasile), 
particularităţi evolutive în adenocarcinoamele colonice (D. Dinu) şi indicaţiile 
colectomiei totale în cancerul de colon stâng ocluziv (V. Strâmbu).  

În sesiunea chirurgia căilor biliare s-au prezentat colecistectomia laparoscopică 
– analiza unui lot de 10.000 cazuri (E. Târcoveanu), posibilităţile şi limitele abordului 
minim invaziv în colecistita acută litiazică (R. Palade), colecistectomia laparoscopică pe 
abdomenul cicatriceal (Şt. Georgescu), colecistectomia fără cicatrici vizibile (C. 
Copăescu), colecistectomia laparoscopică printr-o singură incizie (V. Tomulescu), 
tratamentul laparoscopic al litiazei colecisto-coledociene (B. Marţian), ERCP în 
transplantul hepatic (C. Gheorghe). 

Atenţia participanţilor a fost atrasă, de asemenea, şi de sesiunea video, moderată 
de C. Copăescu şi V. Tomulescu, unde au fost prezentate colectomia dreaptă 
laparoscopică (B. Marţian), abordul laparoscopic al chistadenomului mucinos pancreatic 
caudal (S. Păun), abordul minim invaziv robotic şi laparoscopic al unui caz de carcinom 
esofagian mediotoracic (V. Tomulescu), ileusul biliar (V. Constantin), icterele mecanice 
maligne (I. Lică).  

Adunarea generală a Asociaţiei Române de Chirurgie Hepatobiliopancreatică şi 
Transplant Hepatic a asistat la prezentarea raportului de activitate şi a ales conducerea 
societăţii. În cadrul adunării generale au fost discutate şi problemele legate de 
supraspecializările în chirurgie în România.  

Un alt punct forte al congresului a fost cel destinat cursurilor postsimpozion: 
endoscopia intervenţională în afecţiunile tubului digestiv (coordonator conf.dr. Cristian 
Gheorghe), ecografia intervenţională în afecţiunile hepatice (coordonator prof. Guido 
Torzilli), anatomia chirurgicală a lobului caudat (coordonator prof. dr. I. Câmpeanu), 
cursuri care s-au bucurat de o largă audienţă printre tineri deoarece au răspuns nevoii de 
perfecţionare a chirurgilor în cel puţin două domenii de interes pentru practica 
chirurgicală, ecografia şi endoscopia intervenţională. 

Toţi participanţii au apreciat că acest simpozion a fost o reuşită deosebită 
datorită numărului mare de specialişti prezenţi, cursurilor postsimpozion, 
demonstraţiilor operatorii captivante, evaluării progreselor obţinute în ultimii ani, 
diseminării experienţelor colectivelor care practică chirurgia hepatobiliopancreatică şi 
chirurgia oncologică digestivă şi, nu în ultimul rând, organizării perfecte a acestui 
eveniment.  

E. Târcoveanu 


